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Utsatt betaling av skatt for 2019 ved forventet underskudd i 2020
Vi viser til forslaget om at underskudd oppstått i 2020 skal kunne tilbakeføres mot
overskudd i 2019 og 2018 (forslag til nye bestemmelser i skatteloven §§ 16-60 til 16-63).
Skatteverdien av underskuddet skal utbetales høsten 2021. Forslaget er ment å skulle gi
likviditetshjelp til selskaper i den vanskelige situasjonen mange bedrifter befinner seg i nå
ved at det forventes at banker vil være mer velvillig innstilt til å gi kortsiktige likviditetslån til
selskaper når det foreligger en sikker refusjon av skatteverdien av underskuddet.
Vi er redd dette er for optimistisk og at forslaget vil være til liten hjelp for selskapenes
likviditetssituasjon så lenge skatten for 2019 uansett må innbetales i 2020. Dette gjelder selv
om selskapet har krav på å få den samme skatten tilbakebetalt i 2021. De kortsiktige lånene
bankene eventuelt vil innvilge, vil i sin helhet gå til å dekke skatten for 2019.
Vi mener at staten bør yte denne kreditten. Da vil dette tiltaket få mye bedre effekt. Dette
kan gjøres ved at selskaper som kan dokumentere at selskapet har gått med underskudd i
2020 frem til en viss dato, f.eks. 1. juli eller 1. september, kan redusere den fastsatte
inntekten for 2019 med dette beløpet. Underskuddet kan f.eks. dokumenteres ved at det
settes opp mellombalanse og at det utarbeides nye skattepapirer.
Et enklere alternativ er å innføre en særskilt regel for selskaper som godtgjør å ha gått med
underskudd innen en viss dato som går ut på at staten unnlater å kreve inn den
fastsatte skatten for inntektsåret 2019 og dessuten betaler tilbake innbetalt
forskuddsskatt. Å kreve inn skatten for 2019 for disse selskapene vil bare legge ytterligere
byrder på et selskap som fra før har problemer med likviditeten og fremstår dessuten som
helt unødvendig når staten likevel må betale tilbake beløpet høsten 2021.
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